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Ændringsforslag 19
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om interbankgebyrer for kortbaserede 
betalingstransaktioner

om interbankgebyrer for kortbaserede 
betalingstransaktioner og elektroniske 
punge

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 20
Adam Bielan

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Omfattende brug af interbankgebyrer, 
som i de fleste medlemsstater ikke er 
omfattet af lovgivning, er en af de 
praksisser, som i høj grad hindrer det indre 
marked for kort- og kortbaserede betalinger 
i at fungere. Interbankgebyrer er de 
gebyrer, som normalt anvendes mellem
kortindløsende betalingstjenesteudbydere
og kortudstedende 
betalingstjenesteudbydere, som hører til en 
bestemt betalingskortordning. 
Interbankgebyrerne udgør hovedparten af 
de gebyrer, som forretningsdrivende 
betaler til indløsende 
betalingstjenesteudbydere for hver enkelt 
korttransaktion. Forretningsdrivende 
indregner derefter disse omkostninger i de 
almindelige priser for varer og 

(10) Omfattende brug af interbankgebyrer, 
som i de fleste medlemsstater ikke er 
omfattet af lovgivning, er en af de 
praksisser, som i høj grad hindrer det indre 
marked for kort- og kortbaserede betalinger 
i at fungere. Interbankgebyrer er de 
gebyrer, som normalt leveres fra
kortindløsende betalingstjenesteudbydere
til kortudstedende 
betalingstjenesteudbydere, som hører til
den relevante ordning. Interbankgebyrerne 
udgør hovedelementet af de gebyrer, som 
forretningsdrivende betaler til indløsende 
betalingstjenesteudbydere for hver enkelt 
korttransaktion. Forretningsdrivende 
indregner derefter disse omkostninger i de 
almindelige priser for varer og 
tjenesteydelser. Konkurrencen mellem 
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tjenesteydelser. Konkurrencen mellem 
betalingskortordninger synes i praksis 
hovedsagelig at tage sigte på at overtale så 
mange udstedende 
betalingstjenesteudbydere (f.eks. banker) 
som muligt til at udstede deres kort, hvilket 
sædvanligvis fører til højere snarere end 
lavere interbankgebyrer på markedet, i 
modsætning til den disciplinerende 
virkning, som konkurrence normalt har på 
priserne i en markedsøkonomi. Hvis 
interbankgebyrerne reguleres, vil det indre 
marked komme til at fungere bedre.

betalingskortordninger synes i praksis 
hovedsagelig at tage sigte på at overtale så 
mange udstedende 
betalingstjenesteudbydere (f.eks. banker) 
som muligt til at udstede deres kort, hvilket 
sædvanligvis fører til højere snarere end 
lavere interbankgebyrer på markedet, i 
modsætning til den disciplinerende 
virkning, som konkurrence normalt har på 
priserne i en markedsøkonomi. Hvis 
interbankgebyrerne reguleres, vil det indre 
marked komme til at fungere bedre.

Or. en

Ændringsforslag 21
Adam Bielan

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De mange forskellige
interbankgebyrer, der findes på nuværende 
tidspunkt, og deres størrelse hindrer "nye"
paneuropæiske aktører i at få adgang til 
markedet med forretningsmodeller, som 
indebærer lavere interbankgebyrer,
hvilket begrænser mulighederne for 
stordriftsfordele og udbredelsen og deraf
følgende effektivitet. Dette medfører 
ulemper for detailhandlere og forbrugere 
og hindrer innovation. Dette fører også til 
en vedvarende opsplitning af markedet, 
idet paneuropæiske aktører som minimum 
ville skulle tilbyde udstedende banker det 
højeste interbankgebyr på det marked, som 
de ønsker at få adgang til. Eksisterende 
nationale ordninger med lavere eller ingen 
interbankgebyrer vil muligvis også blive 
tvunget til at forlade markedet, fordi 
bankerne lægger pres på dem for at opnå 
større indtægter fra interbankgebyrer. 
Derfor stilles forbrugerne og 

(11) Det høje niveau for interbankgebyrer, 
der findes på nuværende tidspunkt, kan 
hindre "nye" aktører i at få adgang til 
markedet med forskellige
forretningsmodeller, hvilket begrænser 
mulighederne for stordriftsfordele og 
udbredelsen og deraf følgende effektivitet. 
Dette medfører ulemper for detailhandlere 
og forbrugere og hindrer innovation. Dette 
fører også til en vedvarende opsplitning af 
markedet, idet paneuropæiske aktører som 
minimum ville skulle tilbyde udstedende 
banker det højeste interbankgebyr på det 
marked, som de ønsker at få adgang til. 
Eksisterende nationale ordninger med 
lavere eller ingen interbankgebyrer vil 
muligvis også blive tvunget til at forlade 
markedet, fordi bankerne lægger pres på 
dem for at opnå større indtægter fra 
interbankgebyrer. Derfor stilles 
forbrugerne og betalingsmodtagerne over 
for færre valgmuligheder, højere priser og 
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betalingsmodtagerne over for færre 
valgmuligheder, højere priser og 
betalingstjenester af en lavere kvalitet, 
samtidig med at deres muligheder for at 
anvende paneuropæiske betalingsløsninger 
begrænses. Endvidere kan detailhandlere 
ikke tackle gebyrforskellene ved at gøre 
brug af de kortaccepttjenester, som banker 
i andre medlemsstater tilbyder. 
Betalingsordningerne anvender særlige 
bestemmelser om opkrævning af
"salgsstedets" (detailhandlerens lands) 
interbankgebyr i forbindelse med hver 
enkelt transaktion. Dette hindrer 
indløsende banker i med held at tilbyde 
deres tjenester på tværs af grænser. Dette 
hindrer også detailhandlere i at reducere 
deres betalingsomkostninger til fordel for 
forbrugerne.

betalingstjenester af en lavere kvalitet, 
samtidig med at deres muligheder for at 
anvende paneuropæiske betalingsløsninger 
begrænses. Endvidere kan detailhandlere 
ikke tackle gebyrforskellene ved at gøre 
brug af de kortaccepttjenester, som banker 
i andre medlemsstater tilbyder. 
Betalingsordningerne anvender særlige 
bestemmelser om opkrævning af
"salgsstedets" (detailhandlerens lands) 
interbankgebyr i forbindelse med hver 
enkelt transaktion. Dette hindrer 
indløsende banker i med held at tilbyde 
deres tjenester på tværs af grænser. Dette 
hindrer også detailhandlere i at reducere 
deres betalingsomkostninger til fordel for 
forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 22
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For så vidt angår nationale 
transaktioner vil der være behov for en 
overgangsperiode, således at 
betalingstjenesteudbydere og 
betalingsordninger får tid til at tilpasse sig 
de nye krav. For at sikre gennemførelsen 
af et indre marked for kortbaserede 
betalinger bør lofterne over 
interbankgebyrer for forbrugerrelaterede 
korttransaktioner derfor udvides til at 
omfatte alle grænseoverskridende og 
nationale betalinger to år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

(17) For så vidt angår nationale 
transaktioner vil der være behov for en 
overgangsperiode, således at 
betalingstjenesteudbydere og 
betalingsordninger får tid til at tilpasse sig 
de nye krav. To år efter denne forordnings 
ikrafttræden vil der derfor blive fastsat 
lofter for et vægtet gennemsnit for at give 
mulighed for teknologiske innovationer 
og for at afspejle de forskellige niveauer 
for udvikling på markederne for 
kortbetalinger i de forskellige 
medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 23
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at lette grænseoverskridende 
indløsning bør interbankgebyret for alle
(grænseoverskridende og nationale)
"forbrugerrelaterede" 
debetkorttransaktioner og 
debetkortbaserede betalingstransaktioner 
højst udgøre 0,20 % og interbankgebyret 
for alle (grænseoverskridende og 
nationale) forbrugerrelaterede 
kreditkorttransaktioner og 
kreditkortbaserede betalingstransaktioner 
højst 0,30 %.

(18) For at lette grænseoverskridende 
indløsning bør interbankgebyret for alle
(grænseoverskridende)
"forbrugerrelaterede" 
debetkorttransaktioner og 
debetkortbaserede betalingstransaktioner 
højst udgøre 0,20 % og interbankgebyret 
for alle (grænseoverskridende) 
forbrugerrelaterede kreditkorttransaktioner 
og kreditkortbaserede 
betalingstransaktioner højst 0,30 %.

Or. en

Ændringsforslag 24
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at lette grænseoverskridende 
indløsning bør interbankgebyret for alle
(grænseoverskridende og nationale) 
"forbrugerrelaterede" 
debetkorttransaktioner og 
debetkortbaserede betalingstransaktioner 
højst udgøre 0,20 % og interbankgebyret 
for alle (grænseoverskridende og 
nationale) forbrugerrelaterede 
kreditkorttransaktioner og 
kreditkortbaserede betalingstransaktioner 
højst 0,30 %.

(18) For at lette grænseoverskridende 
indløsning bør interbankgebyret for alle
nationale eller grænseoverskridende
forbrugerrelaterede korttransaktioner og
kortbaserede betalingstransaktioner højst 
udgøre 0,30 %.
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Or. fr

Ændringsforslag 25
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at lette grænseoverskridende 
indløsning bør interbankgebyret for alle
(grænseoverskridende og nationale)
"forbrugerrelaterede" 
debetkorttransaktioner og 
debetkortbaserede betalingstransaktioner 
højst udgøre 0,20 % og interbankgebyret 
for alle (grænseoverskridende og nationale) 
forbrugerrelaterede kreditkorttransaktioner 
og kreditkortbaserede 
betalingstransaktioner højst 0,30 %.

(18) For at lette grænseoverskridende 
indløsning bør gebyret for alle
(grænseoverskridende og nationale)
"forbrugerrelaterede" 
debetkorttransaktioner og 
debetkortbaserede betalingstransaktioner 
højst udgøre 0,10 EUR pr. transaktion, og 
interbankgebyret for alle
(grænseoverskridende og nationale) 
forbrugerrelaterede kreditkorttransaktioner 
og kreditkortbaserede 
betalingstransaktioner bør være fast, 
baseret på de faktiske omkostninger 
forbundet med betalingen, med et 
minimum på 0,10 EUR pr. transaktion.

Or. en

Ændringsforslag 26
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Reglen om, at alle kort skal 
accepteres, er en dobbeltforpligtelse, som 
udstedende betalingstjenesteudbydere og 
betalingskortordninger pålægger 
betalingsmodtagere, idet 
betalingsmodtagerne skal acceptere alle 
kort med det samme varemærke, uanset 
hvilke omkostninger der er forbundet med 

udgår



PE526.051v01-00 8/45 AM\1013311DA.doc

DA

disse kort (forpligtelse til at acceptere alle 
produkter), og uanset hvilken udstedende 
bank der har udstedt kortet (forpligtelse til 
at acceptere alle udstedere). Det er i 
forbrugernes interesse, at 
betalingsmodtageren ikke kan 
diskriminere mellem udstedere og 
kortholdere i forbindelse med samme 
kategori af kort, og betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere kan pålægge 
dem en sådan forpligtelse. Det aspekt ved 
reglen om at skulle acceptere alle kort, 
der forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle udstedere, er derfor 
berettiget i forbindelse med et 
betalingskortsystem, idet det hindrer 
betalingsmodtagerne i at diskriminere 
mellem de enkelte banker, som har 
udstedt et kort, hvorimod det aspekt, som 
forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle produkter, i realiteten er en 
kombinationsklausul, som kobler accept 
af kort med lave gebyrer sammen med 
accept af kort med høje gebyrer. Hvis det 
aspekt ved reglen om at skulle acceptere 
alle kort, der forpligter 
betalingsmodtageren til at acceptere alle 
produkter, fjernes, vil forretningsdrivende
kunne begrænse det udvalg af 
betalingskort, som de tilbyder, til kun at 
omfatte betalingskort med lave(re) 
omkostninger, hvilket også vil være til 
fordel for forbrugerne, idet de 
forretningsdrivendes omkostninger 
reduceres. Forretningsdrivende, som 
accepterer debetkort, vil således ikke være 
tvunget til også at acceptere kreditkort, og 
forretningsdrivende, som accepterer 
kreditkort, vil ikke være tvunget til at 
acceptere firmakort. Men for at beskytte 
forbrugerne og deres adgang til at 
anvende betalingskort så ofte som muligt 
bør forretningsdrivende være forpligtet til 
at acceptere alle kort, som er omfattet af 
det samme regulerede interbankgebyr. En 
sådan begrænsning vil også bevirke, at 
kort med interbankgebyrer, som ikke er 
reguleret ved denne forordning, udsættes 
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for større konkurrence, idet de 
forretningsdrivende vil være bedre stillet, 
når de skal forhandle om betingelserne 
for at acceptere sådanne kort.

Or. en

Ændringsforslag 27
Adam Bielan

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Reglen om, at alle kort skal 
accepteres, er en dobbeltforpligtelse, som 
udstedende betalingstjenesteudbydere og 
betalingskortordninger pålægger 
betalingsmodtagere, idet 
betalingsmodtagerne skal acceptere alle 
kort med det samme varemærke, uanset 
hvilke omkostninger der er forbundet med 
disse kort (forpligtelse til at acceptere alle 
produkter), og uanset hvilken udstedende 
bank der har udstedt kortet (forpligtelse til 
at acceptere alle udstedere). Det er i 
forbrugernes interesse, at 
betalingsmodtageren ikke kan diskriminere 
mellem udstedere og kortholdere i 
forbindelse med samme kategori af kort, og 
betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere kan pålægge 
dem en sådan forpligtelse. Det aspekt ved 
reglen om at skulle acceptere alle kort, der 
forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle udstedere, er derfor 
berettiget i forbindelse med et 
betalingskortsystem, idet det hindrer 
betalingsmodtagerne i at diskriminere 
mellem de enkelte banker, som har udstedt 
et kort, hvorimod det aspekt, som forpligter 
betalingsmodtageren til at acceptere alle 
produkter, i realiteten er en 
kombinationsklausul, som kobler accept af 
kort med lave gebyrer sammen med accept 

(29) Reglen om, at alle kort skal 
accepteres, er en dobbeltforpligtelse, som 
udstedende betalingstjenesteudbydere og 
betalingskortordninger pålægger 
betalingsmodtagere, idet 
betalingsmodtagerne skal acceptere alle 
kort med det samme varemærke, uanset 
hvilke omkostninger der er forbundet med 
disse kort (forpligtelse til at acceptere alle 
produkter), og uanset hvilken udstedende 
bank der har udstedt kortet (forpligtelse til 
at acceptere alle udstedere). Det er i 
forbrugernes interesse, at 
betalingsmodtageren ikke kan diskriminere 
mellem udstedere og kortholdere i 
forbindelse med samme kategori af kort
med det samme gebyr, og 
betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere kan pålægge 
dem en sådan forpligtelse. Det aspekt ved 
reglen om at skulle acceptere alle kort, der 
forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle udstedere, er derfor 
berettiget i forbindelse med et 
betalingskortsystem, idet det hindrer 
betalingsmodtagerne i at diskriminere 
mellem de enkelte banker, som har udstedt 
et kort, hvorimod det aspekt, som forpligter 
betalingsmodtageren til at acceptere alle 
produkter, i realiteten er en 
kombinationsklausul, som kobler accept af 
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af kort med høje gebyrer. Hvis det aspekt 
ved reglen om at skulle acceptere alle kort, 
der forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle produkter, fjernes, vil 
forretningsdrivende kunne begrænse det 
udvalg af betalingskort, som de tilbyder, til 
kun at omfatte betalingskort med lave(re) 
omkostninger, hvilket også vil være til 
fordel for forbrugerne, idet de 
forretningsdrivendes omkostninger 
reduceres. Forretningsdrivende, som
accepterer debetkort, vil således ikke være 
tvunget til også at acceptere kreditkort, og 
forretningsdrivende, som accepterer 
kreditkort, vil ikke være tvunget til at 
acceptere firmakort. Men for at beskytte 
forbrugerne og deres adgang til at anvende 
betalingskort så ofte som muligt bør 
forretningsdrivende være forpligtet til at 
acceptere alle kort, som er omfattet af det 
samme regulerede interbankgebyr. En 
sådan begrænsning vil også bevirke, at kort 
med interbankgebyrer, som ikke er 
reguleret ved denne forordning, udsættes 
for større konkurrence, idet de 
forretningsdrivende vil være bedre stillet, 
når de skal forhandle om betingelserne for 
at acceptere sådanne kort.

kort med lave gebyrer sammen med accept 
af kort med høje gebyrer. Hvis det aspekt 
ved reglen om at skulle acceptere alle kort, 
der forpligter betalingsmodtageren til at 
acceptere alle produkter, fjernes, vil 
forretningsdrivende kunne begrænse det 
udvalg af betalingskort, som de tilbyder, til 
kun at omfatte betalingskort med lave(re) 
omkostninger, hvilket også vil være til 
fordel for forbrugerne, idet de 
forretningsdrivendes omkostninger 
reduceres. Forretningsdrivende, som 
accepterer debetkort, vil således ikke være 
tvunget til også at acceptere kreditkort, og 
forretningsdrivende, som accepterer 
kreditkort, vil ikke være tvunget til at 
acceptere firmakort. Men for at beskytte 
forbrugerne og deres adgang til at anvende 
betalingskort så ofte som muligt bør 
forretningsdrivende være forpligtet til at 
acceptere alle kort, som er omfattet af det 
samme gebyr. En sådan begrænsning vil 
også bevirke, at kort med interbankgebyrer, 
som ikke er reguleret ved denne 
forordning, udsættes for større 
konkurrence, idet de forretningsdrivende 
vil være bedre stillet, når de skal forhandle 
om betingelserne for at acceptere sådanne 
kort.

Or. en

Ændringsforslag 28
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Visse oplysninger skal foreligge, for 
at begrænsningerne af reglen om, at alle 
kort skal accepteres, kan fungere effektivt. 
For det første bør betalingsmodtagerne 
have mulighed for at identificere de 
forskellige kategorier af kort. Derfor bør 

udgår
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de forskellige kategorier kunne 
identificeres visuelt og elektronisk på 
anordningen. For det andet bør betaleren 
også oplyses om, at dennes 
betalingsinstrument(er) accepteres på et 
givet salgssted. Det er nødvendigt, at 
betalingsmodtageren giver betaleren 
oplysning om eventuelle begrænsninger i 
brugen af et givet varemærke, samtidig 
med og på de samme betingelser som 
oplysningen om, at et givet varemærke 
accepteres.

Or. en

Ændringsforslag 29
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at gøre det muligt at få erstatning, 
hvis denne forordning ikke anvendes 
korrekt, eller hvis der opstår tvister mellem 
betalingstjenestebrugere og 
betalingstjenesteudbydere, bør 
medlemsstaterne indføre tilstrækkelige og 
effektive udenretslige klage- og 
erstatningsprocedurer. Medlemsstaterne 
bør fastsætte bestemmelser om de 
sanktioner, der pålægges for overtrædelse 
af denne forordning, og bør sikre, at disse
sanktioner er effektive, forholdsmæssige 
og har afskrækkende virkning, samt at de 
anvendes.

(31) For at gøre det muligt at få erstatning, 
hvis denne forordning ikke anvendes 
korrekt, eller hvis der opstår tvister mellem 
betalingstjenestebrugere og 
betalingstjenesteudbydere, bør 
medlemsstaterne indføre tilstrækkelige og 
effektive udenretslige klage- og 
erstatningsprocedurer. Medlemsstaterne 
bør i overensstemmelse med 
retningslinjerne fra Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed fastsætte 
bestemmelser om de sanktioner, der 
pålægges for overtrædelse af denne 
forordning, og bør sikre, at disse sanktioner 
er effektive, forholdsmæssige og har 
afskrækkende virkning, samt at de 
anvendes.

Or. en
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Ændringsforslag 30
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
ensartede tekniske og forretningsmæssige 
krav til betalingskorttransaktioner, som 
gennemføres inden for Unionen, og hvor
både betalerens og betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder er etableret i 
Unionen.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
ensartede tekniske og forretningsmæssige 
krav til transaktioner med betalingskort 
og elektroniske punge, som gennemføres 
inden for Unionen, og hvor betalerens
betalingstjenesteudbyder, betaleren,
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder og 
betalingsmodtageren er etableret i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

For at sikre ensartede spilleregler mellem kort og andre konkurrerende elektroniske 
betalingsmidler er det afgørende, at transaktioner udført med elektroniske punge også er 
omfattet af den foreslåede forordning. Det er vigtigt at henvise til, at en forretningsdrivende, 
der er etableret uden for EU, ikke bør nyde gavn af den foreslåede forordning, blot fordi 
vedkommende anvender en indløser, der er etableret inden for EU.

Ændringsforslag 31
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
ensartede tekniske og forretningsmæssige 
krav til betalingskorttransaktioner, som 
gennemføres inden for Unionen, og hvor
både betalerens og betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder er etableret i 
Unionen.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
ensartede tekniske og forretningsmæssige 
krav til transaktioner med betalingskort 
og elektroniske punge, som gennemføres 
inden for Unionen, og hvor betalerens
betalingstjenesteudbyder, betaleren,
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder og 
betalingsmodtageren er etableret i 
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Unionen.

Or. pl

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide forordningens anvendelsesområde til elektroniske punge (f.eks. 
Paypal) for at sikre konkurrencedygtige konkurrencevilkår. Elektroniske punge er en 
betalingsform, der konkurrerer direkte med kort og andre betalingsmidler. For at sikre lige 
konkurrencevilkår for kort og andre konkurrerende elektroniske betalingsmetoder har det 
afgørende betydning, at den foreslåede forordning også omfatter transaktioner udført med 
brug af elektroniske punge.

Ændringsforslag 32
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning gælder ikke for 
betalingskorttransaktioner, der er udført i 
forbindelse med en betalingskortordning, 
hvor det samlede antal udstedte kort til 
kunder i EU af eller i forbindelse med den 
relevante betalingskortordning udgør 1 % 
eller mindre af det samlede antal 
betalingskort udstedt af alle 
betalingskortordninger i EU.

Or. en

Ændringsforslag 33
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) transaktioner med firmakort a) firmakort

Or. en
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Ændringsforslag 34
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) transaktioner med kort udstedt af 
betalingskortordninger med tre parter.

c) kort udstedt af betalingskortordninger 
med tre parter.

Or. en

Ændringsforslag 35
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) transaktioner med kort udstedt af
betalingskortordninger med tre parter.

c) transaktioner med kort udstedt i 
forbindelse med betalingskortordninger 
med tre parter.

Or. en

Ændringsforslag 36
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "debetkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, herunder 
forudbetalte kort, knyttet til en 
betalingskonto eller en opsparingskonto 
med hæveadgang, som debiteres en 
transaktion, mindre end eller 48 timer efter
at transaktionen er godkendt/initieret.

4) "debetkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, herunder 
forudbetalte kort, knyttet til en 
betalingskonto eller en opsparingskonto 
med hæveadgang, som debiteres en 
transaktion, mindre end to arbejdsdage
efter modtagelsen af betalingsordren fra 
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udstederen.

Or. en

Ændringsforslag 37
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "debetkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, herunder 
forudbetalte kort, knyttet til en 
betalingskonto eller en opsparingskonto 
med hæveadgang, som debiteres en 
transaktion, mindre end eller 48 timer efter 
at transaktionen er godkendt/initieret.

4) "debetkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, herunder 
forudbetalte kort, knyttet til en 
betalingskonto eller en opsparingskonto 
med hæveadgang, som debiteres en 
transaktion, øjeblikkeligt efter at 
transaktionen er godkendt/initieret.

Or. en

Ændringsforslag 38
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "kreditkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, hvor
transaktionen afvikles, mere end 48 timer
efter at transaktionen er godkendt/initieret

5) "debetkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, hvor en 
transaktion debiteres mere end to 
arbejdsdage efter modtagelsen af 
betalingsordren fra udstederen

Or. en

Ændringsforslag 39
Cornelis de Jong
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "kreditkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, hvor 
transaktionen afvikles, mere end 48 timer
efter at transaktionen er godkendt/initieret

5) "kreditkorttransaktion": en 
betalingstransaktion med kort, hvor 
transaktionen afvikles, efter at 
transaktionen er godkendt/initieret

Or. en

Ændringsforslag 40
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "betalingskort: et kort (debet- eller 
kreditkort), der kan bruges til at udbetale 
kontanter, eller som gør det muligt at 
indgive en betalingsordre via en 
forretningsdrivende eller en indløser, som 
den forretningsdrivende har accepteret 
med henblik på at modtage det skyldige 
beløb via vedkommende

Or. pl

Begrundelse

Udkastet til forordning indeholder en henvisning til "betalingskort", men begrebet er ikke 
defineret. Indførelsen af en teknologineutral definition af "betalingskort" gør det muligt at 
fastsætte begrebets omfang.

Ændringsforslag 41
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "interbankgebyr": et gebyr, der betales
for hver enkelt transaktion direkte eller 
indirekte (dvs. gennem tredjemand) 
mellem betalerens og 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbydere, som deltager i 
en betalingskorttransaktion eller 
betalingskortbaseret transaktion

9) "interbankgebyr": et gebyr, der betales 
direkte eller indirekte (dvs. gennem 
tredjemand) mellem betalerens og 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbydere, som deltager i 
en betalingskorttransaktion eller 
betalingskortbaseret transaktion; et 
interbankgebyr kan enten være eksplicit i 
en kortordning med fire parter (gebyret 
betales af en retlig enhed til en anden 
retlig enhed) eller implicit i en 
kortordning med tre parter (intern 
overførsel mellem den indløsende og 
udstedende enhed inden for den samme 
retlige enhed); det omfatter også et betalt 
gebyr eller en tilbudt rabat mellem 
betalerens betalingstjenesteudbyder og en 
partner under samme varemærke eller en 
agent

Or. en

Ændringsforslag 42
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "interbankgebyr": et gebyr, der betales 
for hver enkelt transaktion direkte eller 
indirekte (dvs. gennem tredjemand) 
mellem betalerens og 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbydere, som deltager i 
en betalingskorttransaktion eller 
betalingskortbaseret transaktion

9) "interbankgebyr": et gebyr, der betales 
for hver enkelt transaktion direkte eller 
indirekte (dvs. gennem tredjemand) 
mellem betalerens og 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbydere, som deltager i 
en betalingskorttransaktion eller 
betalingskortbaseret transaktion; et 
interbankgebyr kan være eksplicit i 
forbindelse med betalingskortordninger 
med fire parter (gebyret betales af en 
retlig enhed til en anden retlig enhed) 
eller implicit i forbindelse med 
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betalingskortordninger med tre parter 
(intern overførsel mellem den indløsende 
og udstedende enhed inden for den
samme retlige enhed); det omfatter også 
betalte gebyrer eller tilbudte rabatter 
mellem betalerens 
betalingstjenesteudbyder og en partner 
under samme varemærke eller en agent

Or. pl

Ændringsforslag 43
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "betalingskortordning med tre parter": 
en betalingskortordning, hvor der foretages 
betalinger fra en betalingskonto, som 
ordningen fører på kortholderens vegne, til 
en betalingskonto, som ordningen fører på 
betalingsmodtagerens vegne, og 
kortbaserede transaktioner baseret på den 
samme struktur. Når en 
betalingskortordning med tre parter giver 
andre betalingstjenesteudbydere licens til 
at udstede og/eller indløse betalingskort, 
anses den for at være en 
betalingskortordning med fire parter

15) "betalingskortordning med tre parter": 
en betalingskortordning, hvor der foretages 
betalinger fra en betalingskonto, som 
ordningen fører på betalerens vegne, til en 
betalingskonto, som ordningen fører på 
betalingsmodtagerens vegne, og 
kortbaserede transaktioner baseret på den 
samme struktur. Når en 
betalingskortordning med tre parter giver 
andre betalingstjenesteudbydere licens til 
at udstede og/eller indløse betalingskort
eller udsteder betalingskort med en 
partner under samme varemærke eller 
gennem en agent, anses den for at være en 
betalingskortordning med fire parter

Or. en

Ændringsforslag 44
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) "elektronisk pung": en tjeneste, der 
gør det muligt for pungens indehaver at 
opnå adgang til, forvalte og anvende 
identifikations- og betalingsinstrumenter 
til at initiere betalinger; denne tjeneste 
kan være placeret på en enhed, som 
pungens indehaver ejer, såsom en 
mobiltelefon eller en pc, eller den kan 
være hostet eksternt på en server (eller en 
kombination heraf), men tjenesten er 
under alle omstændigheder under 
indehaverens kontrol; den 
forretningsdrivende, som den elektroniske 
pung indgår en aftale med, henvises til 
som "den underordnede 
forretningsdrivende"

Or. en

Ændringsforslag 45
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) "vægtet gennemsnit": summen af 
interbankgebyrer, der er betalt for 
kreditkort eller debetkort, divideret med 
det samlede antal dertil knyttede 
transaktioner i løbet af samme periode

Or. en

Ændringsforslag 46
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) "elektronisk pung": en tjeneste, der 
gør det muligt for pungens indehaver at 
opnå adgang til, forvalte og anvende 
identifikations- og betalingsinstrumenter 
til at initiere betalinger; denne tjeneste 
kan være placeret på en enhed, som 
pungens indehaver ejer, såsom en 
mobiltelefon eller en pc, eller den kan 
være hostet eksternt på en server (de 
ovenstående løsninger kan også 
kombineres), men tjenesten er under alle 
omstændigheder under indehaverens 
kontrol; den forretningsdrivende, som den 
elektroniske pung indgår en aftale med, 
henvises til som "den underordnede 
forretningsdrivende"

Or. pl

Begrundelse

Hvis forordningens anvendelsesområde ligeledes skal omfatte elektroniske punge, er det 
nødvendigt at indføre en definition heraf i bestemmelserne.

Ændringsforslag 47
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25b) "gennemsnit": summen af 
interbankgebyrer, der er betalt for 
kreditkort eller debetkort, divideret med 
det samlede antal dertil knyttede 
transaktioner i løbet af samme tidsperiode

Or. en
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Ændringsforslag 48
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interbankgebyrer for grænseoverskridende 
forbrugerrelaterede debet- eller
kreditkorttransaktioner

Interbankgebyrer for grænseoverskridende 
forbrugerrelaterede debet- eller kreditkort

Or. en

Ændringsforslag 49
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende
debetkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som udgør mere end 
0,2 % af transaktionens værdi.

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende transaktioner med 
debetkort ikke tilbyde eller kræve et 
interbankgebyr pr. transaktion eller anden 
aftalt betaling med tilsvarende formål eller 
virkning, som gennemsnitligt udgør mere 
end 0,2 % af transaktionens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 50
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
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forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende
debetkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som udgør mere end
0,2 % af transaktionens værdi.

forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende korttransaktioner
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af transaktionens 
værdi.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til at skelne mellem debetkort og kreditkort.

Ændringsforslag 51
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende 
kreditkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som udgør mere 
end 0,3 % af transaktionens værdi.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til at skelne mellem debetkort og kreditkort.

Ændringsforslag 52
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for
grænseoverskridende
kreditkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som udgør mere end 
0,3 % af transaktionens værdi.

2. Betalingstjenesteudbydere må med
virkning fra to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
grænseoverskridende transaktioner med 
kreditkort ikke tilbyde eller kræve et 
interbankgebyr pr. transaktion eller anden 
aftalt betaling med tilsvarende formål eller 
virkning, som gennemsnitligt udgør mere 
end 0,3 % af transaktionens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 53
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle bestemmelser i aftaler eller andre 
former for kontrakter, der udelukker 
anvendelse af stk. 1 eller 2 eller 
indeholder højere interbankgebyrer end 
fastsat i stk. 1 eller 2, er forbudte. Hvis 
aftaler eller andre former for kontrakter 
fritages fra anvendelsen af stk. 1 eller 2, 
eller hvis der er fastlagt højere 
interbankgebyrer end fastsat i stk. 1 og 2 i 
aftaler eller andre former for kontrakter, 
anvendes den maksimale sats fastsat i stk. 
1 eller 2.

Or. pl

Begrundelse

Bestemmelserne kan kun fungere effektivt, hvis det klart fastsættes, at der anvendes 
maksimale interbankgebyrer i de tilfælde, hvor forordningen ikke finder anvendelse. På denne 
måde vil der ikke forekomme forskelle mellem de nationale regler.
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Ændringsforslag 54
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal kunne 
opretholde eller indføre lavere lofter 
gennem national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Loftet for multilaterale interbankgebyrer må ikke resultere i de aktuelle indenlandske 
ordninger eller nye med lavere multilaterale interbankgebyrer for at hæve dem til loftets 
niveau. Det foreslåede loft må ikke skade velfungerende nationale markeder, da dette kun vil 
have en skadelig indvirkning på forbrugerne.

Ændringsforslag 55
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
Interbankgebyrer for alle 
forbrugerrelaterede debet- eller 
kreditkorttransaktioner
1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, 
som udgør mere end 0,2 % af 
transaktionens værdi.
2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
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pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, 
som udgør mere end 0,3 % af 
transaktionens værdi.

Or. en

Begrundelse

Niveauet for andre interbankgebyrer end (grænseoverskridende) interbankgebyrer inden for 
EØS omhandlet i artikel 3 bør ikke fastsættes af EU, men kan i stedet fastsættes af de 
nationale myndigheder i medlemsstaterne, hvis og når de nationale myndigheder anser det for 
passende. I betragtning af de store forskelle i udviklingen af kortbetalinger i de forskellige 
medlemsstater vil en fælles EU-bestemt sats ikke være hensigtsmæssig for alle 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 56
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interbankgebyrer for alle
forbrugerrelaterede debet- eller 
kreditkorttransaktioner

Interbankgebyrer for forbrugerrelaterede 
debet- eller kreditkorttransaktioner på 
nationalt niveau

Or. en

Ændringsforslag 57
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
debetkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
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udgør mere end 0,2 % af transaktionens 
værdi.

formål eller virkning, som udgør mere end 
0,2 % af transaktionens værdi.

Or. pl

Begrundelse

Den foreslåede overgangsperiode for gennemførelsen af de nye forpligtelser vedrørende 
maksimale interbankgebyrer for alle transaktioner forekommer at være for lang. 
Overgangsperioden er kun fastsat til to måneder for grænseoverskridende transaktioner, 
hvorfor seks måneder for alle transaktioner synes at være tilstrækkeligt til at tilpasse 
aktiviteterne til de nye regler.

Ændringsforslag 58
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,2 % af transaktionens 
værdi.

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som
i vægtet gennemsnit udgør mere end 0,2 % 
af transaktionens værdi.

Or. en

Begrundelse

Et absolut loft for interbankgebyrer som foreslået af Kommissionen vil ikke afspejle de 
forskellige udviklinger af kortbetalingsmarkederne i de forskellige medlemsstater. En vægtet 
gennemsnitssats på nationalt plan vil tillade en vis fleksibilitet, der gør det muligt at investere 
i nye teknologier, sikkerhedsfunktioner eller at forbedre kortbetalingsinfrastrukturer i lande, 
hvor de ikke er veludviklede.

Ændringsforslag 59
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,2 % af transaktionens 
værdi.

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra et år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,2 % af transaktionens 
værdi.

Or. en

Begrundelse

Lofterne bør træde i kraft tidligere på nationalt plan, da det er her, den største byrde af de 
multilaterale interbankgebyrer mærkes.

Ændringsforslag 60
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,2 % af transaktionens 
værdi.

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra et år efter denne forordnings 
ikrafttræden for korttransaktioner ikke 
tilbyde eller kræve et interbankgebyr pr. 
transaktion eller anden aftalt betaling med 
tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af transaktionens 
værdi.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til at skelne mellem debetkort og kreditkort. Disse tærskelværdier bør 
lempes for nationale transaktioner, således at reguleringsmyndighederne får tilstrækkelig 
fleksibilitet til at afpasse størrelsen efter markedsstrukturen og ligevægten mellem udstedende 
og indløsende banker.
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Ændringsforslag 61
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,2 % af transaktionens 
værdi.

1. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for debetkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som
i vægtet gennemsnit udgør mere end 0,10 
EUR pr. transaktion med proportionelle 
gebyrer for mikrobetalinger.

Or. en

Ændringsforslag 62
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, 
som udgør mere end 0,3 % af 
transaktionens værdi.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til at skelne mellem debetkort og kreditkort.
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Ændringsforslag 63
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af transaktionens
værdi.

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som
i vægtet gennemsnit udgør mere end 0,3 % 
af transaktionens værdi.

Or. en

Ændringsforslag 64
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af transaktionens 
værdi.

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden for 
kreditkorttransaktioner ikke tilbyde eller 
kræve et interbankgebyr pr. transaktion 
eller anden aftalt betaling med tilsvarende 
formål eller virkning, som udgør mere end 
0,3 % af transaktionens værdi.

Or. pl

Ændringsforslag 65
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af transaktionens 
værdi.

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra et år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af transaktionens 
værdi.

Or. en

Begrundelse

Lofterne bør træde i kraft tidligere på nationalt plan, da det er her, den største byrde af de 
multilaterale interbankgebyrer mærkes.

Ændringsforslag 66
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner
ikke tilbyde eller kræve et interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, som 
udgør mere end 0,3 % af transaktionens 
værdi.

2. Betalingstjenesteudbydere må med 
virkning fra to år efter denne forordnings 
ikrafttræden for kreditkorttransaktioner 
tilbyde eller kræve et fast interbankgebyr 
pr. transaktion eller anden aftalt betaling 
med tilsvarende formål eller virkning, der 
er baseret på de faktiske omkostninger 
forbundet med betalingen, med et 
minimum på 0,10 EUR pr. transaktion.

Or. en

Ændringsforslag 67
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle bestemmelser i aftaler eller andre 
former for kontrakter, der udelukker 
anvendelse af stk. 1 eller 2 eller 
indeholder højere interbankgebyrer end 
fastsat i stk. 1 eller 2, er forbudte. Aftaler 
eller andre former for kontrakter fritages 
fra anvendelsen af stk. 1 eller 2, eller hvis 
der er fastlagt højere interbankgebyrer 
end fastsat i stk. 1 og 2 i aftaler eller 
andre former for kontrakter, anvendes 
den maksimale sats fastsat i stk. 1 eller 2.

Or. pl

Ændringsforslag 68
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal kunne 
opretholde eller indføre lavere lofter 
gennem national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Loftet for multilaterale interbankgebyrer må ikke resultere i de aktuelle indenlandske 
ordninger eller nye med lavere multilaterale interbankgebyrer for at hæve dem til loftets 
niveau. Det foreslåede loft må ikke skade velfungerende nationale markeder, da dette kun vil 
have en skadelig indvirkning på forbrugerne.

Ændringsforslag 69
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal kunne 
opretholde eller indføre lavere lofter eller 
foranstaltninger med tilsvarende formål 
eller virkning ved hjælp af national 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede lofter bør ikke være til skade for velfungerende nationale markeder, hvor 
interbankgebyrer er lavere eller ikke eksisterer, især i lande med billige og effektive nationale 
betalingskortordninger.

Ændringsforslag 70
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår lofterne i artikel 3 og 4 
betragtes enhver nettokompensation, som 
en udstedende bank modtager fra en 
betalingskortordning i forbindelse med 
betalingstransaktioner eller tilknyttede 
aktiviteter, som en del af interbankgebyret.

For så vidt angår lofterne i artikel 3 og 4 
betragtes enhver nettokompensation, som 
en udstedende bank modtager fra en 
betalingskortordning i forbindelse med 
betalingstransaktioner eller tilknyttede 
aktiviteter, som en del af interbankgebyret.
Indløseren skal kun opkræves for det 
beløb, der er fastsat i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Forordningen skal præciseres for at undgå, at betalingskortordningerne hæver taksterne for 
f.eks. licenser, tilladelser osv., som så vil blive videregivet til detailhandlerne og forbrugerne.

Ændringsforslag 71
Małgorzata Handzlik
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Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Implicitte interbankgebyrer

1. Betalingskortordninger med tre parter 
anvender implicitte interbankgebyrer, som 
bør være underlagt lofter på samme måde 
som eksplicitte interbankgebyrer som 
fastsat i artikel 3 og 4.
2. Betalingskortordninger med tre parter 
skal for at sikre opfyldelsen af dette krav 
føre særskilte regnskaber for aktiviteter, 
der er forbundet med indløsning af kort 
for forbrugerne, og for aktiviteter, der er 
forbundet med udstedelse af kort til 
forbrugerne, som om disse aktiviteter var 
udført af retligt uafhængige enheder, 
hvormed det er muligt at identificere alle 
omkostnings- og indtægtselementer samt 
grundlaget for beregningen heraf med en 
detaljeret redegørelse for de anvendte 
metoder, der er forbundet med 
udstedelses- og indløsningsaktiviteterne, 
herunder en detaljeret opdeling af faste 
og strukturelle omkostninger. 
Betalingskortordninger med tre parter vil 
også være forpligtet til at videregive de 
interne afregningspriser for at sikre, at 
lofterne for implicitte interbankgebyrer 
overholdes, og for at forhindre 
krydssubsidiering.
3. For så vidt angår lofterne i stk. 1 og 2 
betragtes enhver nettokompensation, som 
en afdeling, der beskæftiger sig med 
udstedelse af kort, modtager fra en 
afdeling, der er tilknyttet en 
betalingskortordning forbundet med 
betalingstransaktioner eller tilknyttede 
aktiviteter, som en del af det implicitte 
interbankgebyr.
4. Af hensyn til overensstemmelse med 
stk. 1 og 2 er betalingskortordninger med 
tre parter forpligtet til at udpege en 
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forvalter, der skal indgive en årlig rapport 
til de kompetente myndigheder, hvilket er 
omhandlet i artikel 13 og de efterfølgende 
artikler vedrørende overholdelse af 
bestemmelserne i stk. 1 og 2 for 
betalingskortordninger med tre parter i 
det foregående år. I Bilag X fastsættes 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
forvalteren.

Or. pl

Begrundelse

I betragtning 22 anføres det, at betalingskortordninger med tre parter anvender implicitte 
interbankgebyrer. For at sikre lige konkurrencevilkår bør niveauet for implicitte 
interbankgebyrer reguleres på samme måde som eksplicitte interbankgebyrer. For at 
forhindre omgåelse af bestemmelserne er kravet om at udpege en forvalter proportionalt -
ligesom nu er forvaltere forpligtet til at indgive årlige rapporter om overholdelse af de 
vægtede gennemsnit, som er aftalt med Kommissionen.

Ændringsforslag 72
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingskortordninger og 
behandlingsenheder skal være uafhængige 
for så vidt angår juridisk form, 
organisation og beslutningstagning. De 
må på ingen måde diskriminere mellem 
deres datterselskaber eller aktionærer på 
den ene side og brugere af disse ordninger 
og andre aftalepartnere på den anden side 
og må navnlig på ingen måde gøre ydelse 
af tjenester, som de udbyder, betinget af, at 
deres aftalepartner accepter andre tjenester, 
som de udbyder.

1. Betalingskortordninger og 
behandlingsenheder skal på ingen måde 
diskriminere mellem deres datterselskaber 
eller aktionærer på den ene side og brugere 
af disse ordninger og andre aftalepartnere 
på den anden side og må navnlig på ingen 
måde gøre ydelse af tjenester, som de 
udbyder, betinget af, at deres aftalepartner 
accepter andre tjenester, som de udbyder.

Or. en

Ændringsforslag 73
Preslav Borissov
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved indgåelsen af en aftale med en 
betalingstjenesteudbyder skal forbrugeren 
have mulighed for at afgøre, om 
vedkommende har brug for to eller flere 
forskellige 
betalingsinstrumentvaremærker på sit 
kort, telekommunikationsudstyr, digitale 
udstyr eller it-udstyr. Inden 
underskrivelsen af aftalen skal 
betalingstjenesteudbyderen tilvejebringe 
klare og objektive oplysninger til 
forbrugeren om de tilgængelige 
betalingsvaremærker og deres 
karakteristika med hensyn til brug, 
funktionaliteter, omkostninger og 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved indgåelsen af en aftale med en 
betalingstjenesteudbyder skal forbrugeren 
modtage klare og objektive oplysninger og 
være i stand til at afgøre, om 
vedkommende har brug for to eller flere 
forskellige 
betalingsinstrumentvaremærker på sit 
kort, telekommunikationsudstyr, digitale 
udstyr eller it-udstyr. 

Or. en
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Ændringsforslag 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når en betalingsanordning giver 
mulighed for at vælge mellem forskellige 
betalingsinstrumentvaremærker, 
bestemmer betaleren på salgsstedet, hvilket 
varemærke der skal anvendes i forbindelse 
med den givne betalingstransaktion.

5. Når en betalingsanordning giver 
mulighed for at vælge mellem forskellige 
betalingsinstrumentvaremærker, 
bestemmer betaleren på salgsstedet, hvilket 
varemærke der skal anvendes i forbindelse 
med den givne betalingstransaktion. Inden 
underskrivelsen af aftalen skal 
betalingstjenesteudbyderen tilvejebringe
klare og objektive oplysninger til 
forbrugeren om alle de tilgængelige 
betalingsvaremærker, herunder deres 
interbankgebyr og karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingskortordninger, udstedere, 
indløsere og udbydere af infrastrukturer til 
behandling af betalingskort må ikke 
indføre automatiske mekanismer, software 
eller anordninger på betalingsinstrumentet 
eller på udstyr anvendt på salgsstedet, som 
begrænser betalerens muligheder for at 
vælge applikation ved brug af et co-badget 
betalingsinstrument.

6. Betalingskortordninger, udstedere, 
indløsere, forretningsdrivende og 
udbydere af infrastrukturer til behandling 
af betalingskort må ikke indføre 
automatiske mekanismer, software eller 
anordninger på betalingsinstrumentet eller 
på udstyr anvendt på salgsstedet, som 
begrænser betalerens muligheder for at 
vælge applikation ved brug af et co-badget 
betalingsinstrument.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandingsophør Gebyrer

Or. fr

Ændringsforslag 78
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indløsere skal i forhold til 
betalingsmodtagere tilbyde og opkræve 
individuelt specificerede 
detailhandelsgebyrer for forskellige 
kategorier af betalingskort og forskellige 
betalingskortvaremærker, medmindre 
forretningsdrivende skriftligt anmoder 
indløsende betalingstjenesteudbydere om at 
opkræve blandede detailhandelsgebyrer.

1. Indløsere skal i forhold til 
betalingsmodtagere tilbyde og opkræve 
individuelt specificerede 
detailhandelsgebyrer for forskellige 
kategorier af betalingskort med forskellige 
niveauer for interbankgebyrer og 
forskellige betalingskortvaremærker, 
medmindre forretningsdrivende skriftligt 
anmoder indløsende 
betalingstjenesteudbydere om at opkræve 
blandede detailhandelsgebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 79
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Nedsættelser af interbankgebyrernes 
størrelse i henhold til artikel 3 og 4 i 
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denne forordning eller efter beslutning 
fra de kompetente myndigheder 
omhandlet i artikel 13 bør ledsages af en 
mindst tilsvarende nedsættelse af de 
detailhandelsgebyrer, som de indløsende 
betalingstjenesteudbydere opkræver af 
betalingsmodtagerne.

Or. fr

Begrundelse

Denne forordning vil ikke få nogen virkning, hvis indløserne ikke overfører nedsættelser af 
interbankgebyrerne til de gebyrer, som opkræves de handlende.

Ændringsforslag 80
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Reglen om, at alle kort skal accepteres
1. Betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende bestemmelser, der kan gøre 
betalingsmodtagere, som accepterer kort 
og andre betalingsinstrumenter udstedt af 
én udstedende betalingstjenesteudbyder 
inden for rammerne af en 
betalingsinstrumentordning, forpligtet til 
også at acceptere andre 
betalingsinstrumenter med det samme 
varemærke og/eller af samme kategori 
udstedt af andre udstedende 
betalingstjenesteudbydere inden for 
rammerne af den samme ordning, 
medmindre de er omfattet af det samme
regulerede interbankgebyr.
2. Den i stk. 1 omhandlede begrænsning 
af reglen om, at alle kort skal accepteres, 
er ikke til hinder for betalingsordninger 
og betalingstjenesteudbydere i at 
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fastsætte, at visse kort ikke må afvises 
med henvisning til den udstedende 
betalingstjenesteudbyders eller 
kortholderens identitet.
3. Forretningsdrivende, som beslutter sig 
for ikke at acceptere alle kort eller andre 
betalingsinstrumenter under en 
betalingskortordning, skal på en klar og 
utvetydig måde oplyse forbrugeren herom, 
samtidig med at de oplyser forbrugeren 
om, hvilke af ordningens andre kort og 
betalingsinstrumenter de accepterer. 
Disse oplysninger skal angives tydeligt ved 
indgangen til forretningen, ved kassen 
eller på webstedet eller andre elektroniske 
eller mobile medier og skal gives til 
betaleren, i god tid inden denne indgår en 
købsaftale med betalingsmodtageren.
4. Udstedende betalingstjenesteudbydere 
skal sikre, at deres betalingsinstrumenter 
kan identificeres visuelt og elektronisk, 
således at betalingsmodtagere utvetydigt 
kan identificere, hvilke kortvaremærker 
og kategorier af forudbetalte kort eller 
debet-, kredit- eller firmakort eller 
kortbaserede betalinger betaleren vælger.

Or. en

Begrundelse

Begrænsning af HACR-reglen vil medføre mindre brug af kort, eftersom forbrugerne ikke vil 
have sikkerhed for, om deres kort bliver accepteret hos en forretningsdrivende eller ej.

Ændringsforslag 81
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere må ikke 
anvende bestemmelser, der kan gøre 

udgår



PE526.051v01-00 40/45 AM\1013311DA.doc

DA

betalingsmodtagere, som accepterer kort 
og andre betalingsinstrumenter udstedt af 
én udstedende betalingstjenesteudbyder 
inden for rammerne af en 
betalingsinstrumentordning, forpligtet til 
også at acceptere andre 
betalingsinstrumenter med det samme 
varemærke og/eller af samme kategori 
udstedt af andre udstedende 
betalingstjenesteudbydere inden for 
rammerne af den samme ordning, 
medmindre de er omfattet af det samme 
regulerede interbankgebyr.

Or. en

Ændringsforslag 82
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere må ikke anvende 
bestemmelser, der kan gøre 
betalingsmodtagere, som accepterer kort og 
andre betalingsinstrumenter udstedt af én 
udstedende betalingstjenesteudbyder inden 
for rammerne af en 
betalingsinstrumentordning, forpligtet til 
også at acceptere andre 
betalingsinstrumenter med det samme 
varemærke og/eller af samme kategori 
udstedt af andre udstedende 
betalingstjenesteudbydere inden for 
rammerne af den samme ordning, 
medmindre de er omfattet af det samme
regulerede interbankgebyr.

1. Betalingsordninger og 
betalingstjenesteudbydere må ikke anvende 
bestemmelser, der kan gøre 
betalingsmodtagere, som accepterer kort og 
andre betalingsinstrumenter udstedt af én 
udstedende betalingstjenesteudbyder inden 
for rammerne af en 
betalingsinstrumentordning, forpligtet til 
også at acceptere andre 
betalingsinstrumenter med det samme 
varemærke og/eller af samme kategori 
udstedt af andre udstedende 
betalingstjenesteudbydere inden for 
rammerne af den samme ordning, 
medmindre de er omfattet af det samme
gebyr.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede begrænsning 
af reglen om, at alle kort skal accepteres, 
er ikke til hinder for betalingsordninger 
og betalingstjenesteudbydere i at 
fastsætte, at visse kort ikke må afvises 
med henvisning til den udstedende 
betalingstjenesteudbyders eller 
kortholderens identitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 84
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede begrænsning 
af reglen om, at alle kort skal accepteres, 
er ikke til hinder for betalingsordninger 
og betalingstjenesteudbydere i at 
fastsætte, at visse kort ikke må afvises 
med henvisning til den udstedende 
betalingstjenesteudbyders eller 
kortholderens identitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 85
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forretningsdrivende, som beslutter sig 
for ikke at acceptere alle kort eller andre 
betalingsinstrumenter under en
betalingskortordning, skal på en klar og 
utvetydig måde oplyse forbrugeren herom, 
samtidig med at de oplyser forbrugeren 
om, hvilke af ordningens andre kort og 
betalingsinstrumenter de accepterer. 
Disse oplysninger skal angives tydeligt ved 
indgangen til forretningen, ved kassen 
eller på webstedet eller andre elektroniske 
eller mobile medier og skal gives til 
betaleren, i god tid inden denne indgår en 
købsaftale med betalingsmodtageren.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 86
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udstedende betalingstjenesteudbydere 
skal sikre, at deres betalingsinstrumenter
kan identificeres visuelt og elektronisk, 
således at betalingsmodtagere utvetydigt 
kan identificere, hvilke kortvaremærker 
og kategorier af forudbetalte kort eller 
debet-, kredit- eller firmakort eller 
kortbaserede betalinger betaleren vælger.

4. Udstedende betalingstjenesteudbydere 
skal sikre, at deres betalingsinstrumenter, 
for hvilke interbankgebyrer ikke er 
regulerede, er synlige og elektronisk
identificerbare.

Or. en

Begrundelse

Eftersom forudbetalte kort, debet- og (forbruger-) kreditkort er underlagt regulerede niveauer 
af interbankgebyrer, er det ikke til fordel for den forretningsdrivende, hvis denne er i stand til 
visuelt og elektronisk at identificere disse kort. Det foreslås at ændre dette stykke, således at 
der indføres krav om at identificere uregulerede kort, hvormed den forretningsdrivende enten 
kan afvise (uregulerede) firmakort eller opkræve brugergebyr for disse kort i henhold til det 
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foreslåede betalingstjenestedirektiv 2.

Ændringsforslag 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Aftaler mellem indløsere og 
betalingsmodtagere kan indeholde en 
bestemmelse om, at de i stk. 1, første 
afsnit, omhandlede oplysninger skal gives 
eller stilles til rådighed mindst én gang om 
måneden og på en aftalt måde, som gør det 
muligt for betalingsmodtagerne at lagre og 
gengive oplysninger uændret.

2. Aftaler mellem indløsere og 
betalingsmodtagere skal indeholde en 
bestemmelse om, at de i stk. 1, første 
afsnit, omhandlede oplysninger skal gives 
eller stilles til rådighed mindst én gang om 
måneden og på en aftalt måde, som gør det 
muligt for betalingsmodtagerne at lagre og 
gengive oplysninger uændret.

Ved indgåelsen af en aftale med en 
betalingstjenesteudbyder skal forbrugeren 
også modtage klare og objektive 
periodiske oplysninger om 
betalingsegenskaber og betalingsgebyrer, 
der gælder for betalingstransaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 88
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed skal være 
ansvarlig for udstedelse af retningslinjer 
for effektive, proportionelle og 
afskrækkende sanktioner

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at alle medlemsstater går i samme retning, når de fastlægger bestemmelser om 
sanktioner for overtrædelse af denne forordning for at sikre lige konkurrencevilkår.

Ændringsforslag 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende og 
effektive udenretslige klage- og 
erstatningsprocedurer til bilæggelse af 
tvister, der følger af denne forordning, 
mellem betalingsmodtagere og deres 
betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne udpeger med henblik 
herpå eksisterende organer, hvor det er 
relevant, eller opretter nye organer.

1. Medlemsstaterne indfører uafhængige,
passende og effektive udenretslige klage-
og erstatningsprocedurer til bilæggelse af 
tvister, der følger af denne forordning, 
mellem betalingsmodtagere og deres 
betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne udpeger med henblik 
herpå eksisterende organer, hvor det er 
relevant, eller opretter nye organer.

Or. en

Ændringsforslag 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Betalingstjenesteudbydere skal være 
knyttet til en eller flere alternative 
tvistbilæggelsesinstanser.

Or. en

Ændringsforslag 91
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et år efter denne forordnings 
ikrafttræden aflægger Kommissionen 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om indvirkningen på det indre markeds 
funktionsmåde af de interne gebyrer i 
betalingsordninger med tre parter på 
grænseoverskridende transaktioner og 
stiller eventuelt et lovgivningsforslag med 
henblik på at formindske de negative 
følger heraf.

Or. fr

Begrundelse

Gebyrer i tilknytning til betalingsordninger med tre parter kan være betydelige og langt 
højere end på kortordninger med fire parter. Derfor bør det undersøges, hvilken indvirkning 
de har på transaktionerne i det indre marked, og om det er hensigtsmæssigt at lovgive på 
dette område.


